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1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce – karta zadań 
_________________________________________________________________________________ 
1. Czerwiec 1976 r.  

Uzupełnij tekst ze strony 202 i 203, a następnie uzupełnij  zdania, tak by powstała notatka. 
W połowie lat 70-ych XX wieku sytuacja ekonomiczna w Polsce (1) ______________________. 
Błędne inwestycje i wzrost zadłużenia spowodował kryzys. W sklepach spożywczych 
brakowało(2)______________________, dlatego przed nimi stały długie (3)________________ . 
W1976 r. rząd postanowił podnieść ceny (4)__________________ co wywołało sprzeciw ludności. 25 
czerwca (5)____________ roku rozpoczęły się strajki i demonstracje. Największe miały miejsce w 
miastach (6)_________________, (7)__________________, (8)__________________. Do stłumienia 
zamieszek skierowano jednostki ZOMO czyli (9)____________________________________________ 
__________________________________________________. Władze odwołały podwyżki. Wobec 
uczestników strajku stosowano represje. Nazywano ich „wichrzycielami”  i „warchołami”, 
zatrzymanym kazano biec między dwoma rzędami milicjantów którzy bili dana osobę pałkami po 
nerkach, głowie i plecach. Tę metodę nazywano (10) ______________________________________ .  
Oprócz tego robotników zwalniano z pracy z „wilczym biletem”, co oznaczało, że nie mogli oni 
(11)_____________________________________________________ . Władze wprowadziły ciche 
podwyżki oraz kartki na cukier. 
2. Opozycja w PRL w drugiej połowie lat 70-ych.  
a) KOR – pełna nazwa ________________________________________________________________ 

 rok powstania __________________ 
  założyciele KOR ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 cele organizacji ________________________________________________________________ 
 organ prasowy _________________________________________________________________ 
 działalność polegała na : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 organizacji udało się doprowadzić do uwolnienia protestujących dzięki ogłoszeniu amnestii. 

b) Komitet Samoobrony Społecznej  „KOR” 
 rok powstania – 1977  
 założyciele __________________________________________ 
 działalność polegała na: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
c) ROPCiO – pełna nazwa _____________________________________________________________ 

 rok założenia  _________________ 
 założyciele ___________________________________________________________________ 
 cele organizacji -wymuszenie na władzach PRL przestrzegania ratyfikowanych przez Radę 

Państwa PRL na początku marca 1977 roku Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i 
Obywatela. 

 działalność polegała na pisaniu apeli, listów otwartych i deklaracji. 
d) WZZ – pełna nazwa ________________________________________________________________ 

 rok założenia ______________________ 
 założyciele: 
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Katowice Wybrzeże 
  

 cele działalności –  odzyskanie prawa do demokratycznego kierowania przez społeczeństwo 
państwem, stawanie w obronie praw robotniczych i obywatelskich. 

 organ prasowy – „Robotnik Wybrzeża” 
e) KPN – pełna nazwa ________________________________________________________________ 

 rok założenia ___________________ 
 założyciel __________________________________ 
 cel działalności ________________________________________________________________ 

f) RMP – pełna nazwa ________________________________________________________________ 
 rok założenia – 1979  
 założyciel ______________________________ 
 cel działalności – odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. 

3. Władze PRL wobec opozycji 
a) wyjaśnij dlaczego władze PRL nie prowadziły brutalnych prześladowań członków organizacji 

opozycyjnych w drugiej połowie lat 70-ych XX wieku. 
     ________________________________________________________________________________ 
b) formy represji wobec opozycji: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
4. Polak papieżem 
a) 16.10.1978 r. kardynał  Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. 
b) 1979 r. – pielgrzymka Jana Pawła II do Polski stała się momentem zwrotnym w polskiej historii. 

Pokazała ilu jest katolików, jak dużą stanowią potęgę i że mają siłę potrzebna do przeprowadzenia 
zmian. Ludzie przestali się bać po wygłoszeniu słów „Nie bójcie się”. Słowa „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” zachęcały wiernych  do przeprowadzenia zmian 

5. Uzupełnij  tabelę wpisując nazwy pojęć 
Nazwa pojęcia Opis pojęcia 
 Wykupywanie poszukiwanych towarów po to aby sprzedać je z dużym 

zyskiem. 
 Jednorazowe darowanie lub złagodzenie kar za popełnione przestępstwa 

ogłaszane przez władze państwowe. Ma charakter zbiorowy i skutkuje 
wypuszczenie osób skazanych z więzienia. 

 Nielegalny ruch wydawniczy. Drukowanie książek i ulotek nielegalnie i 
rozdawanie lub sprzedawanie im znajomym. 

 
6. Wyjaśnij skróty: 
Skrót Wyjaśnienie skrótu 
ZOMO  

PZPR  

TW  

SB  

 


